
Mediakortti 2018

30 päivää
Lastensuojeluun keskittyvä julkaisu, jossa käsi-
tellään laajaa lastensuojelun kenttää ehkäise-
västä työstä sijaishuoltoon, unohtamatta alan 
laajaa tutkimusta ja kansainvälisiä virtauksia, 
rahoitusta ja politiikkaa. Lehden perusvire on 
voimaannuttava ja tulevaisuuteen katsova: 
lastensuojelussa tehdään hyvää työtä.

30 päivää postitetaan Talentia-lehden mu-
kana niille Talentian jäsenille, jotka toimivat 

lastensuojelun tehtävissä tai ovat työssään 
teke missä lastensuojeluasioiden kanssa.  
Lehden saavat myös Talen tian sosiaalityön ja 
sosio nomi (AMK) -opiskelijat.

30 päivää ilmestyy elokuussa, 44-sivuisena. 
Julkaisua voivat kaikki halukkaat tilata mak-
sutta itselleen, oppilaitoksiin tai työ paikalleen.

Talentia-lehti
Talentia-lehti ilmestyy vuoden aikana 9 kertaa, 
48-sivuisena. Painos on 26 200. Lehti lähete-
tään etuna ammattijärjestö Talentian jäsenille 
kotiin. Talentia-lehden voi myös tilata. Tilaus-
hinta on 55 euroa / vuosikerta. 

Levikillään Talentia-lehti saavuttaa sosiaali-
alan lehdistä parhaiten sosiaalityön ja sosiaali-
ohjauksen sekä varhaiskasvatusalan ammatti-
laiset ja alalle valmistuvat uudet osaajat. 

Työpaikka ilmoitus Talentiassa on hyvä keino 
saada hakijoita avoimiin tehtäviin.

Talentia-lehden lukijat ovat myös kiinnos-
tuneita koulutuspalveluista, ammattinsa ja 
oman ammattitaitonsa kehittämisestä, uusim-
masta kirjallisuudesta ja työkykynsä yllä-
pitämisestä.

Lukijat tekevät työssään päätöksiä palvelui-
den ja tarvikkeiden hankinnasta.

Talentia-lehti ja lehden erikoisnumerot on mainio ilmoituskanava, kun haluat tavoittaa sosiaali- ja 

varhais kasvatusalan  ammattilaiset, asiantuntijat, esimiehet ja johtotehtävissä työskentelevät sekä 

alan korkeakouluopiskelijat. Talentia-lehdistä ja sen erikoisnumeroista otetaan lisäpainokset, jotka 

jaetaan suurissa sosiaali- ja terveysalan tsekä varhaiskasvatusalan tapahtumissa kuten TERVE-SOS 2018 

-tapahtu massa, Sijaishuollon päivillä ja Varhaiskasvatusmessuilla.

Kasvu
Kasvu-lehti on erikoisammattilehti, joka 
käsit telee varhaiskasvatuksen ammatillisia 
asioita lapsen ja työntekijöiden, perhei den ja 
laajemmin perhepalveluiden näkö kulmasta – 
unohtamatta lastenkulttuuria, tutkimusta ja 
kehittämistä. 

Kasvu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa 
kevääl lä ja syksyllä, 32-sivuisena, ja sen painos 
on 10 500.

Kasvu postitetaan Talentia-lehden mukana 
lastentarhanopettajille, päiväkodin ja varhais-
kasvatuksen johtajille, jotka ovat Talentian 
jäseniä. Julkaisua voivat kaikki halukkaat tilata 
maksutta itselleen, oppilaitoksiin tai työ-
paikalleen.

Jane&Paulo
Jane&Paulo on nykyisille ja tuleville sosiaali-
alan korkeakouluopiskelijoille suunnattu 
julkaisu, joka tarjoaa lukijoille näkökulmia ja 
ideoita sosiaali alan opiskeluun ja opiskelu-
aikana tehtyihin valintoihin, työelämään 
sijoit tumiseen ja työelämässä toimimiseen 
sekä ammatti-identiteetin kasvuun.

Jane&Paulo postitetaan Talentia-lehden 
mukana Talentian opiskelijajäsenille.  

Irtonumerot jaetaan oppilaitosvierailuilla uu-
sille sosiaalityön ja sosionomi (AMK) -opiskeli-
joille ja opettajille. 

Jane&Paulo ilmestyy huhtikuussa, 32-sivui-
sena. Julkaisua voivat kaikki halukkaat tilata 
maksutta itselleen, oppilaitoksiin tai työ-
paikalleen. Jane&Paulon painos on 7 000.



Ilmestymis- ja aineistoaikataulu

Ilmoitusvaraus Ilmoitusten 
aineistopäivä  

Lukijalla

Talentia-lehti 1 29.12.2017 3.1.2018 26.1.2018

Talentia-lehti 2
Kasvu-lehti 1

1.2. 7.2. 2.3.

Talentia-lehti 3
Jane&Paulo-lehti

7.3. 12.3. 6.4.

Talentia-lehti 4 11.4. 16.4. 11.5.

Talentia-lehti 5 18.5. 23.5. 15.6.

Talentia-lehti 6
30 päivää -lehti

1.8. 6.8. 24.8.

Talentia-lehti 7
Kasvu-lehti 2

31.8. 5.9. 28.9.

Talentia-lehti 8 5.10. 10.10. 2.11.

Talentia-lehti 9 8.11. 13.11. 7.12.

Talentia-lehden tekniset tiedot
ISSN-L 1458–7459
ISSN 1458–7459 (painettu)
ISSN 2242–6884 
(verkkojulkaisu)
45. vuosikerta
Aikakauslehtien liiton jäsen

Lehden koko: 225 x 270 mm
Paperi: UPM Star 90 g/m2

Painopinta-ala: 199 x 242 mm
Painomenetelmä: 
offsetrotaatio
Palstojen määrä 
ilmoitussivuilla: 4
Palstan leveys: 46 mm

Sivumäärä: 48
Aineistovaatimus: 
korkearesoluutioinen 
painovalmis PDF-
tiedosto. Kuvat käsiteltynä 
päällystetylle paperille. 
Suositeltu ICC-profiili 
ISOCoated V2 300.

Kasvu- ja Jane&Paulo-lehtien tekniset tiedot
Kasvu
ISSN-L 2242-6868 
ISSN 2242-6868 (painettu)
ISSN 2242-6876 
(verkkojulkaisu)
7. vuosikerta

Jane&Paulo
ISSN-L 2243-1330
ISSN 2243-1330 (painettu)
ISSN 2243-1349 
(verkkojulkaisu)
7.vuosikerta

Lehtien koko: 220 x 270 mm
Paperi: UPM Star 90 g/m2

Painopinta-ala: 194 x 242 mm
Painomenetelmä: 
offsetrotaatio
Palstojen määrä 
ilmoitussivuilla: 4
Palstan leveys: 45 mm

Sivumäärä: 32
Aineistovaatimus: 
korkearesoluutioinen 
painovalmis PDF-
tiedosto. Kuvat käsiteltynä 
päällystetylle paperille. 
Suositeltu ICC-profiili 
ISOCoated V2 300. 

30 päivää -lehden tekniset tiedot
ISSN 2323-9417 (painettu)
ISSN 2323-9425 
(verkkojulkaisu)
6. vuosikerta

Lehden koko: 210 x 270 mm
Paperi: UPM Fine 100 g/m2

Painopinta-ala: 186 x 246 mm

Painomenetelmä: 
offsetrotaatio
Palstojen määrä 
ilmoitussivuilla: 4
Palstan leveys: 43 mm
Sivumäärä: 44
Aineistovaatimus: 
korkearesoluutioinen 
painovalmis PDF-tiedosto.

Kuvat käsiteltynä 
päällystämättömälle paperille. 
Suositeltu ICC-profiili PuMu-
Uncoated240_A. 

Lataa profiilit tarvittaessa 
osoitteesta:  
www.punamusta.com > 
Aineisto-ohjeet ja toimitus

Julkaisija
Sosiaalialan korkea-
koulutettujen ammatti-
järjestö Talentia ry – 
Fackorganisationen för 
högutbildade inom  
socialbranschen Talentia rf.
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki
p. 09 3158 600
faksi: 09 3158 6049
www.talentia.fi
www.talentia-lehti.fi

Ilmoitusmarkkinointi
Pake-Mark T:mi /  
Pauli Keinänen
040 546 2162
pauli.keinanen@pake.inet.fi

Päätoimittaja
Kaisa Yliruokanen
09 3158 6011
kaisa.yliruokanen@talentia.fi

Toimittaja
Helena Jaakkola
040 592 2519
toimitus@talentia.fi

Ulkoasu
Kinestasis Oy /  
Veikko Anttila
040 501 6653
veikko.anttila@kinestasis.fi

Painopaikka
PunaMusta Oy
Kosti Aaltosen tie 9,  
80140 Joensuu
Vaihde: 010 230 8400,  
faksi 010 230 8380
Painon yhteyspäällikkö:  
Elina Tikkala
050 402 8930,  
elina.tikkala 
@punamusta.com Kaikkien lehteen ja verkkoon tulevien 

ilmoitusaineistojen lähetys:  
toimitus@talentia.fi

Tilaa ilmoittajien uutiskirje tästä.

http://www.punamusta.com/fi/ohjeet+ja+vinkit/aineisto+heatset-tuotantoon/
http://www.punamusta.com/fi/ohjeet+ja+vinkit/aineisto+heatset-tuotantoon/
http://www.talentia.fi
http://www.talentia-lehti.fi
mailto:pauli.keinanen%40pake.inet.fi?subject=
mailto:kaisa.yliruokanen%40talentia.fi?subject=
mailto:toimitus%40talentia.fi?subject=
mailto:veikko.anttila%40kinestasis.fi?subject=
mailto:elina.tikkala%40punamusta.com?subject=
mailto:elina.tikkala%40punamusta.com?subject=
mailto:toimitus%40talentia.fi?subject=
http://eepurl.com/bXewlf


Ilmoituskoko Hinta
Aukeama Kysy!
Koko sivu, takakansi 1 950 e
1/2 sivua, pysty/vaaka 1 450 e
1/4 sivua, pysty/vaaka 1 150 e
1/8 sivua, pysty/vaaka 500 e

Hintoihin ei lisätä arvon-
lisäveroa. Talentia-lehden 
takakannen ilmoituksessa 
tulee yläreunaan jättää 
tyhjää tilaa 30 millimetriä 
osoitetiedoille.

Verkkoilmoitukset
Tehosta printti-ilmoitusta ja 
hyödynnä kampanjat. Ilmoi-
tuksesi voidaan printtilehden 
lisäksi julkaista Talentia-
digi lehdessä. Tai ilmoitus-
tilaa voidaan ostaa pelkäs-
tään digilehteen.

Verkkoon tulevien ilmoi-
tusten pakettihinnoista voi 
sopia ilmoitusmyyjämme 
kanssa.

Ilmoitushinnat ja -koot

Verkkoilmoitusten tekniset tiedot
Ilmoitukset julkaistaan  
Talentia-digilehdessä, 
talentia-lehti.fi.
Osiot: Etusivu, Avoimet 
työpaikat, Koulutukset ja 
tapahtumat, Palvelut ja 
Uutuuskirjat.
Tiedostomuoto: png tai jpg, 

tai työpaikoissa word-teksti 
ja logot png-, jpg- tai gif-
tiedostona.
Ilmoitusaika: 3 kk tai haku/
kampanja-ajan päättymiseen 
asti.
Katso ilmoituskoot tästä.
Lisätiedot: p. 040 592 2519

Reklamaatiot
14 vrk:n kuluessa ilmestymis-
päivästä kirjallisesti. Lehden 
vastuu rajoittuu enintään
ilmoitushintaan.

Ilmoitusten 
peruuttaminen
Viimeistään 5 vrk ilmoitus-
ten aineistopäivän jälkeen. 

Tämän jälkeen peruuntunei-
den ilmoitusten hinta lasku-
tetaan kokonaan.

Alennukset ja kampanjat
Alennus on 15 prosenttia 
auktorisoidulle mainos-
toimistolle sekä yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen 
täydennyskoulutuskeskuk-

sille. Alennus edellyttää val-
mista digitaalisessa muodos-
sa olevaa aineistoa.

Vuoden 2018 ilmoitus-
kampanjassa voit hyödyn-
tää ilmoituspakettia, jossa 
saat kaksi ilmoitusta yhden 
hinnalla. Pakettiin voidaan 
yhdistää myös verkkoilmoi-
tus. Ilmoita haluamassasi 

Talentia -lehden numerossa 
ja/tai jossain vuoden aikana 
ilmestyvässä erikoisnume-
rossa.

Talentian jäsenyhdistys-
ten ilmoitukset julkaistaan 
maksutta.

Aukeama
450 x 270 mm 
leikkuuvara 3 mm

424 x 242 mm 
painopinta-ala

Aukeama
440 x 270 mm 
leikkuuvara 3 mm

414 x 242 mm 
painopinta-ala

1/2 sivua
vaaka 
199 x 119 mm

pysty
97 x 242 mm

1/2 sivua
vaaka 
194 x 119 mm

pysty
95 x 242 mm

1/4 sivua 
pysty
97 x 119 mm

vaaka 
199 x 57 mm

1/8 sivua
pysty 
46 x 119 mm

vaaka  
97 x 57 mm

1/4 sivua 
pysty
95 x 119 mm

vaaka 
194 x 57 mm

1/8 sivua
pysty 
45 x 119 mm

vaaka  
95 x 57 mm

Koko sivu
225 x 270 mm
leikkuuvara 3 mm

199 x 242 mm
painopinta-ala

Koko sivu
220 x 270 mm
leikkuuvara 3 mm

194 x 242 mm
painopinta-ala

Talentia-lehti

Kasvu- ja Jane&Paulo-lehdet

Aukeama
420 x 270 mm 
leikkuuvara 3 mm

396 x 246 mm 
painopinta-ala

1/2 sivua
vaaka 
186 x 121 mm

pysty
91 x 246 mm

1/4 sivua 
pysty
91 x 121 mm

vaaka 
186 x 58 mm

1/8 sivua
pysty 
43 x 121 mm

vaaka  
91 x 58 mm

Koko sivu
210 x 270 mm
leikkuuvara 3 mm

186 x 246 mm
painopinta-ala

30 päivää -lehti

http://talentia-lehti.fi
http://www.talentia-lehti.fi/ilmoitusmyynti/

